
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
                           п. к. 4150, гр. Раковски, обл.Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 671 

 
Взето с Протокол № 42/20.09.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Приемане на oдитиран отчет за изпълнение на бюджета на Община Раковски към 
31.12.2017 г., заедно с одитно становище на Сметна палата. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 140 от ЗПФ, чл. 9  от ЗОД и чл. 31, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 
на Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  

 
1. Приема одитирания отчет за изпълнение на бюджета на общината, заедно с одитно 

становище на Сметна палата за времето от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., както следва: 
 

 

Уточнен 
год.план към 
31.12.2017 г. 

лв. 

ОТЧЕТ към 
31.12.2017 г. лв. 

1. ПО ПРИХОДА  - Справка прил. № 1 21 744 237 22 147 830 

В т.ч.:   

Държавни приходи 9 620 249 9 780 768 

Местни приходи 12 123 988 12 367 062 

2. ПО РАЗХОДА 21 744 237 18 791 351 

В т.ч.:    

Разходи за делегирани от държавата дейности – 
справка прил.№ 2 

9 620 249 8 938 418 

Разходи за местни дейности – справка прил.№ 3 11 797 661 9 579 480 

Разходи за дофинансиране на делегираните от 
държавата дейности – справка прил. № 4 

326 327 273 453 

3. ОСТАТЪК ПО БАНКОВА СМЕТКА    3 356 479 

В т.ч.:   

Остатък в делегираните от държавата дейности х 842 350 

Остатък в местните дейности х           2 514 129 
 

 

2. Приема отчета за капиталовите разходи за времето от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. по 
основни видове разходи, обекти и източници на финансиране, съгласно справки прил. 
№ 5 и в общ размер, както следва: 
 

 

 
ВИД РАЗХОД 

Уточнен 
год.план към 
31.12.2017 г. 

лв. 

ОТЧЕТ 
Към 31.12.2017 г. 

лв. 

1. Основен ремонт на дълготрайни материални активи  
§51                                                   

360 732 219 347 

2. Придобиване на дълготрайни материални активи § 52                       6 668 695 5 372 500 

3. Придобиване на дълготрайни нематериални активи § 
53                        

31 367 18 467 



 

4. Придобиване на земя§ 54 40 000 24 300 

5. Капиталови трансфери § 55 150 000 150 000 

ВСИЧКО: 7 250 794 5 784 614 
 

3. Приема уточнения годишен план и отчета на капиталовите разходи, финансирани от 
приходи по §§40-00 към 31.12.2017 г. – справки прил. № 6.        

   
4. Приема отчета за разходите през 2017 година по отделни разпоредители с бюджети в 

системата на Общината – справка прил. № 7. 
 

5. Приема отчета за реализираните преходни остатъци в делегираните от държавата 
дейности към 31.12.2017 г. по отделни разпоредители с бюджети в системата на 
Общината – справка прил. № 8. 

 
6. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз – справка 

прил. № 9. 
 

7. Приема отчета  за  дейностите по управление на отпадъците към 31.12.2017 г. по 
населени места – справка прил. № 10 и в общ размер, както следва: 
 
 

№   
по       

ред 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Годишен 
план - лв. 

Отчет към 
31.12.2017 г. 

I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 1 359 485 1 556 248 

1 Остатък от такса смет за 2016 година 0 168 559 

2. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2017 г. 1 359 485 1 387 689 

3 
ПУДООС-Закриване и рекултивация на депо опасни 
отпадъци общинско депо    0 

II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 1 333 130 1 307 463 

1. Закупуване на съдове за битови отпадъци 2 200 3 384 

2. Събиране и транспортиране на ТБО  590 129 588 970 

3. 

Проучване, проектиране, мониторинг на депата за БО или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 60 и 
чл. 64 от ЗУО 415 667 338 538 

4. 

Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване 325 134 376 571 

ІІІ. Недостиг/Остатък в края на отчетния период 26 355 248 785 
 

                В изпълнение на Решение № 264, взето с Протокол № 17/28.12.2016 г. от редовно 
заседание на ОбС - Раковски недостигът на финансови средства за дейността в отделни 
населени места се поема от реализираните остатъци в други населени места. 

 
8. Приема отчета за състоянието на общинския дълг и дълга на МБАЛ-Раковски към 

31.12.2017 г. в размер на 407 520 лв. – справка прил. № 11(прил. № 17 към ФО №1/2018). 
 

Справка прил. № 12 е от информативен характер. 
 

 
 
МОТИВИ: В изпълнение на чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за 
общинския дълг и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общинският съвет осъществява контрол и приема 
одитирания отчет за изпълнение на бюджета, заедно с одитно становище на Сметна палата. 
 В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски Ви 
представям информация за изпълнението на общинския бюджет през 2017 година, както 
следва: 
 
 
 



 

 
 

 Одитно становище на Сметна палата – ИРМ Пловдив; 
 Доклад към отчета за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.; 
 Отчет за приходите за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. – справка прил. № 1; 
 Отчет за разходите за делегираните от държавата дейности /ДДД/ през 2017 г. – справка 

прил. № 2; 
 Отчет за разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности през 

2017 г. – справка прил. № 3; 
 Отчет за разходите за местни дейности през 2017 г. – справка прил. № 4;                                                                                                               
 Отчет за  капиталовите разходи на общината през 2017 г.– справка прил. № 5;   
 Отчет за капиталовите разходи, финансирани от приходи по §§40-00 към 31.12.2017 г. – 

справка прил. № 6;          
 Отчет за разходите по отделни разпоредители с бюджетни кредити към 31.12.2017 г. – 

справка прил. № 7; 
 Отчет за реализираните преходни остатъци в ДДД по бюджетни дейности и по отделни 

разпоредители към 31.12.2017 г. – справка прил. № 8; 
 Отчет на сметките за средствата от ЕС за 2017 г. – справка прил. № 9; 
 Отчет за изпълнение дейностите по управление на отпадъците за времето от 01.01.2017 г. 

до 31.12.2017 г.  – справка прил. № 10; 
 Отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД към 

31.12.2017 г. – справка прил. № 11(прил. № 17 към ФО №1 /2018);                                                                                 
 Отчет за текущите ремонти в общината от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. – справка прил. № 

12. 
 

 

 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 18 
Против: 0       
Възд.се: 3                                      
           
 
 
                                  
                                                Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 

              Главен специалист по протокол: 
                                     /Славка Гълева/ 
 
 
 

1. Петър Милков Антонов - възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 

 

 
 
 



 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
                       п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

   

 

Р Е Ш Е Н И Е № 672 
 

Взето с Протокол № 42/20.09.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2018 г. и отдаване под наем на терен от 30 кв. м. за поставяне на 
ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ по схема издадена от Главния Архитект на Община Раковски и 
утвърдена с Решение № II, взето с протокол № 14 от 15.03.2015 г. на ЕСУТ, находящ се в гр. 
Раковски, общ. Раковски, УПИ II – 2280, кв. 147 по плана на гр.Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 
16 от НРПУРОИ във връзка с чл. 56 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за отдаване под наем през 2018 г. на ”Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.”: 

- терен от 30 кв. м. за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ по схема издадена от 
Главния Архитект на Община Раковски и утвърдена с Решение № II, взето с протокол № 
14 от 15.03.2015 г. на ЕСУТ, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, УПИ II – 2280, кв. 147 
по плана на гр. Раковски. 

2.    Дава съгласие да бъде отдаден под наем терен от 30 кв. м. за поставяне на ВПС по реда на 
чл. 56 от ЗУТ по схема издадена от Главния Архитект на Община Раковски и утвърдена с 
Решение № II, взето с протокол № 14 от 15.03.2015 г. на ЕСУТ, находящ се в гр. Раковски, общ. 
Раковски, УПИ II- 2280 кв., 147 по плана на гр. Раковски. 
3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
4. Отдаването под наем да бъде за срок от 5 /пет/ години. 
5. Съгласно чл. 2, т. 9, буква а)  от Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем 
на имоти общинска собственост на Община, определя наемна цена в размер на 10 /десет/ 
лева за квадратен метър на месец. 
6. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на търг и сключването на договор. 
 
 
 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски e постъпилo Заявлениe с 
Вх. № 26-03-1/24.07.2018 г. от „Деливан“ ЕООД с управител Минчо Йозов Деливански, с адрес на 
управление: гр. Раковски, ул. „Река Сребра“ № 32, с молба да му бъде разрешено поставяне 
на ВПС-30 кв. м. за извършване на търговски дейности. Съобразно чл. 56 от ЗУТ върху поземлени 
имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за 
търговски и други обслужващи дейности, като разрешението за поставянето им се издава по 
ред, определен в наредба на общински съвет. Настоящото решение е взето съгласно 
разпоредбата на чл. 16 от НРПУРОИ и във връзка с изпълнение на приходната част от бюджета 
на Община Раковски. 
 
 
 
 



 

 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21   
Против: 0    
Възд.се: 0                                      
 
 
 
 
 
 
 
          
                    
                                                    Председател на Общински съвет Раковски: 
                /Георги Лесов/ 
 
 

                 Главен специалист по протокол: 
                                                    /Славка Гълева/ 
 
 

1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
                       п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 673 

 
Взето с Протокол № 42/20.09.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2018 г. и отдаване под наем на терен от 15 кв. м. за поставяне на 
ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ по схема издадена от Главния Архитект на Община Раковски и 
утвърдена с Решение № IX, взето с протокол № 31 от 05.09.2018 г. на ЕСУТ, находящ се в с. 
Стряма, общ. Раковски, УПИ II – Озеленяване, кв. 74 по плана на с. Стряма. 
 
 На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 
16 от НРПУРОИ във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 51б от ЗФВС. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за отдаване под наем през 2018 г. на ”Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.” 

- терен от 15 кв. м. за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ по схема издадена от 
Главния Архитект на Община Раковски и утвърдена с Решение № IX, взето с протокол 
№ 31 от 05.09.2018 г. на ЕСУТ, находящ се в с. Стряма, общ. Раковски, УПИ II – 
Озеленяване, кв. 74 по плана на с. Стряма. 

2.  Дава съгласие да бъде отдаден под наем терен от 15 кв. м. за поставяне на ВПС по реда на 
чл. 56 от ЗУТ по схема издадена от Главния Архитект на Община Раковски и утвърдена с 
Решение № IX, взето с протокол № 31 от 05.09.2018 г. на ЕСУТ, находящ се в с. Стряма, общ. 
Раковски, УПИ II – Озеленяване, кв. 74 по плана на с. Стряма. 
3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
4. Отдаването под наем да бъде за срок от 5 /пет/ години. 
5. Съгласно чл. 2, т. 9, б. б) от Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на 
имоти общинска собственост на Община Раковски, като се взеха предвид условията на чл. 51б 
от ЗФВС, определя наемна цена в размер на 2 /два/ лева за квадратен метър на месец. 
6. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на търг и сключването на договор. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски e постъпилo Заявлениe с 
Вх. № 26-1456-1/10.07.2018 г. от Атанас Андреев Узунов, Директор на ЦЮРД на ДП 
„БСТотализатор“, с молба да му бъде разрешено поставяне на ВПС-15 кв. м. за тото-пункт. 
Съобразно чл. 56 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми 
увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, като 
разрешението за поставянето им се издава по ред, определен в наредба на общински съвет. 

Настоящото решение е взето съгласно разпоредбата на чл. 16 от НРПУРОИ и във връзка с 
изпълнение на приходната част от бюджета на Община Раковски, като се взеха предвид 
условията на чл. 51 б от ЗФВС. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21  
Против: 0    
Възд.се: 0                    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 
 

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 

1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
                     п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 674 

 
Взето с Протокол № 42/20.09.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Безвъзмездно прехвърляне на имоти – общинска собственост, в собственост на 
Държавата 
 

На основание: чл. 21 ал. 2 вр. с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и § 33 от Заключителните разпоредби 
на ЗИДЗВ (обн. ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.). 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие Община Раковски да прехвърли на Държавата безвъзмездно имоти – 
публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: язовири, подробно описани в 
Приложение № 1. 
2. Възлага на Кмета на Община Раковски да внесе в Министерство на икономиката 
мотивирано предложение за промяна на собствеността на имотите по т. 1. 
 

              
 
МОТИВИ: На територията на Община Раковски са разположени 16 язовира, собственост на 
Община Раковски. Всички съоръжения са проектирани и изградени през 50-те и 60-те години 
на XX век от бившите ТКЗТ-та, с цел напояване на обработваемите земеделски земи, както и за 
водопой на селскостопански животни. След предаването им на Общината от бившите 
ликвидационни съвети, за повечето от изградените съоръжения липсват данни и документация 
за основни параметри и характеристики на стената и съоръженията към нея. 
 Като собственик на язовири, Община Раковски е длъжна да поддържа язовирните стени 
и съоръженията към тях в изправно техническо състояние. Видовете дейности по поддръжката и 
ремонта на язовирите се предписват от органите на Държавна агенция за метрологичен и 
технически надзор (ДАМТН), в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредбата за 
условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните 
стени и съоръженията към тях, както и контрол за техническото им състояние. 
 За голяма част от язовирите са издадени предписания от компетентните органи за 
различни по обем ремонтни дейности. С цел недопускане на аварийни ситуации, водното 
ниво на същите се поддържа до степен, гарантираща безопасната им експлоатация, но това 
не отменя предписаните ремонтни работи, както и санкциите на ДАМТН.  
 Проектирането и изпълнението на ремонтните работи на язовирите, с които да се 
възстанови и поддържа в изправност техническото им състояние, изисква компетентни в тази 
област специалисти, техника и значителни финансови средства, каквито Общината не може 
да осигури от собствените си приходи. 
 След направените промени в Закона за водите, касаещи дейностите по управление и 
разпореждане с общинските язовири, на основание § 33 от Закона за изменение и 
допълнение на Закона за водите (ЗИДЗВ), обн. ДВ бр. 55 от 03.07.2018 г., общините имат 
възможност в тримесечен срок от влизане в сила на закона, да прехвърлят собствеността на 
язовирите безвъзмездно на държавата, след решение на Общинския съвет. 
 Безопасността на населението и инфраструктурата в застрашените от язовирите зони, 
ще може да се обезпечи в по-голяма степен, ако язовирите се поддържат и експлоатират от 
държавата чрез Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, създадено 
по силата на чл. 139а от ЗИДЗВ. Държавното предприятие ще има на разположение 
необходимия специализиран човешки, технически и финансов ресурс, с какъвто Общината 
не разполага. 



 

  
 

При формиране на решението за безвъзмездно прехвърляне на общинските язовири 
на държавата, е необходимо да се вземе предвид разпоредбата на новия § 4в от ПЗР на ЗВ. В 
него е предвидена възможността ремонтите и реконструкцията на язовири – държавна и 
общинска собственост, с изключение на тези, възложени на концесия, за които в концесионния 
договор е предвидено извършването на ремонтно-възстановителни дейности от страна на 
концесионера, да се възлагат от търговско дружество със сто на сто държавно участие, 
определено от Министерския съвет. 
 Министерският съвет, по предложение на ДАМТН, одобрява списък на язовирните стени 
и съоръженията към тях на язовирите, на които трябва да се извърши основен ремонт или 
реконструкция. На одобрените в списъка язовири, в зависимост от нарушаването на 
конструктивната цялост на язовирните стени или съоръженията към тях, експертният съвет към 
търговското дружество определя вида и обема на дейностите, които трябва да бъдат 
извършени за осигуряване на сигурност, дълготрайност и ефективност на язовирните стени и 
съоръженията към тях и опазването на околната среда. 
 В случаите, когато правото на собственост върху язовирите – общинска собственост, не 
се прехвърли безвъзмездно на държавата, Общините възстановяват на Дружеството разходите 
за ремонтите и реконструкцията на същите.  
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0          
Възд.се: 0                             
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 
 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
          Приложение № 1 

 
С П И С Ъ К 

 
ЯЗОВИРИ, собственост на Община Раковски – за безвъзмездно прехвърляне в собственост на 

Държавата 
 
 

1. Поземлен имот № 700349, с НТП „Язовир”, с площ от 87,770 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска собственост № 
23/09.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 85 том 70/2018 г., 
Наименование на язовира: Генерал Николаево 5 (Казълджене); 

2. Поземлен имот № 700075, с НТП „Язовир”, с площ от 105,128 дка, находящ се в 
землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска 
собственост № 22/09.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 86 том 
70/2018 г.; Наименование на язовира: Генерал Николаево 3 (Узунджалан 1) 

3. Поземлен имот № 700061, с НТП „Язовир”, с площ от 117,700 дка, находящ се в 
землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска 
собственост № 25/10.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 102 том 
70/2018 г., Наименование на язовира: Генерал Николаево 2 (Узунджалан 2); 

4. Поземлен имот № 700118, с НТП „Язовир”, с площ от 8,222 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска собственост № 
27/10.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 90 том 70/2018 г., 
Наименование на язовира: Генерал Николаево 6 (Узунджалан 3); 

5. Поземлен имот № 700327, с НТП „Язовир”, с площ от 75,680 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска собственост № 
24/09.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 99 том 70/2018 г., 
Наименование на язовира: Генерал Николаево 7 (Мишеца); 

6. Поземлен имот № 700134, с НТП „Язовир”, с площ от 12,557 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска собственост № 
29/10.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 103 том 70/2018 г., 
Наименование на язовира: Генерал Николаево 9; 

7. Поземлен имот № 000261, с НТП „Язовир”, с площ от 54,870 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска собственост № 
3859/04.02.2014 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 9 том 12/2014 г., 
Наименование на язовира: Секирово 2; 

8. Поземлен имот № 000106, с НТП „Язовир”, с площ от 95,498 дка, находящ се в землището 
на с. Болярино, ЕКАТТЕ 05270, община Раковски, област Пловдив, местност „ТЕКЕН ДЕРЕ“, 
акт за общинска собственост № 156/05.11.1999 г., вписан в Служба по вписвания 
Пловдив – Акт № 101 том 70/2018 г., Наименование на язовира: Болярино 2; 

9. Поземлен имот № 000081, с НТП „Язовир”, с площ от 241,252 дка, находящ се в 
землището на с. Болярино, ЕКАТТЕ 05270, община Раковски, област Пловдив, акт за 
общинска собственост № 155/05.11.1999 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт 
№ 100 том 70/2018 г., Наименование на язовира: Болярино 1; 

10. Поземлен имот № 000298, с НТП „Язовир”, с площ от 59,613 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска собственост № 
44/14.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 91 том 70/2018 г., 
Наименование на язовира: Секирово 3; 

11. Поземлен имот № 000405, с НТП „Язовир”, с площ от 32,111 дка, находящ се в землището 
на с. Болярино, ЕКАТТЕ 05270, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска 
собственост № 157/05.11.1999 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 88 том 
70/2018 г., Наименование на язовира: Болярино 3; 

12. Поземлен имот № 48948.82.78, с НТП „Язовир”, с площ от 280,794 дка, находящ се в 
землището на с. Момино село, община Раковски, област Пловдив, местност „Савака“ 
акт за общинска собственост № 3850/21.01.2014 г., вписан в Служба по вписвания 
Пловдив – Акт № 16 том 12/2014 г. 

 
 
 



 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
                     п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 675 

 
Взето с Протокол № 42/20.09.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещение за нуждите на 
Сдружение „СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ (СОСЗР).  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 54, ал. 4 от НРПУРОИ на 
Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И: 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 54, ал. 4 от НРПУРОИ на 
Община Раковски, Общински съвет Раковски дава съгласие: 
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на помещение стая с площ от 20.00 кв. м., 
находяща се на I – ви етаж от Битов комбинат, ситуирана в УПИ VII-640, от кв. 80, по плана на с. 
Белозем на СОСЗР. 
2. Договорът да бъде сключен за срок от 5 /пет/ години. 
3. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеми необходимите законови мерки за 
сключване на договор за предоставяне на безвъзмездно право на ползване. 
        

 
 
МОТИВИ: Постъпило е Заявление от Председателя на СОСЗР - генерал Златан Стойков, с Вх. №  
92-245-1/07.09.2018 г., с искане да бъде учредено право за безвъзмездно ползване на имот 
частна общинска собственост: 

- стая с площ от 20.00 кв. м., находяща се на I - ви етаж от Битов комбинат, ситуирана в УПИ 
VII-640, от кв. 80, по плана на с. Белозем.  
Съгласно чл. 54, ал. 4 от НРПУРОИ – Безвъзмездно право на ползуване върху имоти и вещи – 
частна общинска собственост може да се учреди от кмета на общината след решение на 
Общинския съвет, взето с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0          
Възд.се: 0                   
                           
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 

              Главен специалист по протокол: 
                          /Славка Гълева/ 
 



 

 
 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за 
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
                    п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 

  
Р Е Ш Е Н И Е № 676 

 
Взето с Протокол № 42/20.09.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Електропровод и Път“, 
преминаващo през ПИ040037 и ПИ000644 с НТП-общински полски пътища; ПИ000646, с НТП - 
частна нива; за захранване на УПИ-040025-Жилищно строителство, местност „Гиевия сай“ в 
землището на гр. Раковски.  
 
На основание: чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ОДОБРЯВА: 
На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Решение  КЗЗ-15 от   
18.07.2018 г. на МЗХ, Комисия за земеделски земи, ПУП-Парцеларен план за „Трасе на  
Електропровод и Път“, преминаващo   през  ПИ040037  и   ПИ000644   с НТП-общински полски 
пътища; ПИ000646, с НТП - частна нива; за захранване на УПИ-040025-Жилищно строителство,     
местност „Гиевия сай“ в землището на гр. Раковски.  
(Решение ІІ, взето с Протокол № 29 от 22.08.2018 г. на ЕСУТ  при общината) 
                                               
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет гр. Раковски до 
Административен съд, гр. Пловдив. 
 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството  на  ОбА - Раковски   е  постъпило Искане с Вх. №94И-1460-2 от 
21.08.2018 г. на Иван Милков Кисов, за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на  
Електропровод и Път“, преминаващo през ПИ040037 и ПИ000644 с НТП-общински полски 
пътища; ПИ000646, с НТП - частна нива; за захранване на УПИ-040025- Жилищно строителство, 
местност „Гиевия сай“ в землището на гр. Раковски. 
Към искането са приложени  следните  документи: Решение № 483, взето с Протокол № 30 от 
30.11. 2017 г. на Общински съвет - гр. Раковски; Решение КЗЗ-15  от 18.07.2018 г. на МЗХ, 
Комисия за земеделски земи; Становище по № 103000-3584 от 27.02.2018 г. на МВР, ОД “ОП“, 
сектор “ПП“; Информация за разработване на ПУП,  Изх. № 4327005 от 22.01.2018 г. на „ЕР ЮГ“; 
Препис от Решение ІІ, взето с Протокол № 29 от 22.08.2018 г. на ЕСУТ при общината; 
Съобщение на ОбА Раковски, № 94И-1460-2 от 23.08.2018 г. и  Акт за постъпили възражения от 
11.09.2018 г.  
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20 
Против: 0          
Възд.се: 0                      

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                                     Председател на Общински съвет Раковски: 
                 /Георги Лесов/ 
 
 
                   Главен специалист по протокол: 
                                /Славка Гълева/ 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
                       п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 677 

 
Взето с Протокол № 42/20.09.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Електропровод, Водопровод, 
Канализация и Път“, преминаващo през ПИ053032 и ПИ138023 с НТП - общински полски пътища, 
ПИ000435 с НТП канал-публична  общинска  собственост, ПИ000539  с  НТП- жилищна територия  
на община Раковски и ПИ000675 с НТП път IVклас - публична общинска собственост, за 
захранване на УПИ-053039 - Обществено обслужващи дейности, Автосервиз за леки и товарни 
моторни превозни средства(МПС), местност „Станчева могила“ в землището на гр. Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ОДОБРЯВА: 
На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение КЗЗ-13 от 
14.06.2018 г. на МЗХ, Комисия за земеделски земи, ПУП-Парцеларен план за „Трасе на  
Електропровод, Водопровод, Канализация и Път“, преминаващo през ПИ053032 и ПИ138023 с 
НТП - общински полски пътища, ПИ000435 с НТП канал-публична общинска собственост, 
ПИ000539 с НТП- жилищна територия  на  община Раковски и ПИ000675 с НТП път IV клас, за 
захранване на УПИ-053039 - Обществено обслужващи дейности, Автосервиз за леки и товарни 
моторни превозни средства (МПС), местност „Станчева могила“ в землището на гр. Раковски 

  (Решение ІІ, взето с Протокол № 25 от 25.07.2018 г. на ЕСУТ  при общината) 
                      
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ,  в   30-дневен  срок   от  обнародването  в   „Държавен 
вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет гр. Раковски до 
Административен съд гр. Пловдив. 
 
 
                
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски е постъпило Искане с Вх. № 94П-1880-1 от 

24.07.2018 г. на Петър Иванов Плачков,  чрез пълномощник инж. Недялка Коева, за одобряване 
на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Електропровод, Водопровод, Канализация и Път“, 
преминаващo през ПИ053032 и ПИ138023 с НТП – общински полски пътища, ПИ000435 с НТП 
канал-публична общинска собственост, ПИ000539 с НТП- жилищна територия на община 
Раковски и ПИ000675 с НТП път IV клас - публична общинска собственост, за захранване на 
УПИ-053039-Обществено обслужващи дейности, Автосервиз за леки и товарни моторни 
превозни средства (МПС), местност „Станчева могила“ в землището на гр. Раковски. 
Към искането са приложени  следните  документи: Решение № 443, взето  с Протокол № 27 от 
27.09. 2017 г. на Oбщ. съвет  Раковски; Решение КЗЗ-13 от 14.06.2018 г. на МЗХ, Комисия за 
земеделски земи; Становище по № 103000-3583 от 27.02.2018г. на МВР, ОД “ОП“, сектор“ПП“; 
Разрешително, Изх.№ 7169 от 24.10.2017 г. на „ВИК“ ЕООД; Информация за разработване на 
ПУП, Изх. № 7181821-1 от 03.11.2017 г. на „ЕР ЮГ“; Препис от Решение ІІ, взето с Протокол № 25 
от 25.07.2018 г. на ЕСУТ при общината; Съобщение на ОбА Раковски, Изх. №94П-1880-1 от 
30.08.2018 г. и Акт за постъпили възражения от 27.08.2018 г. и Пълномощно. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20 
Против: 0          
Възд.се: 0                             
 
                                               
 
 
 
 
                                                     Председател на Общински съвет Раковски: 
                 /Георги Лесов/ 
 
 
                   Главен специалист по протокол: 
                                 /Славка Гълева/ 
 
 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов 
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
                       п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 678 

 
Взето с Протокол № 42/20.09.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Електропровод, Водопровод, 
Канализация и Път“, преминаващo през ПИ000648 и ПИ042028 с НТП-общински полски пътища, 
за захранване на УПИ-042017 - Жилищно строителство, местност „Гиевия сай“ в землището на 
гр. Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ОДОБРЯВА: 
На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129,  ал. 1 от  ЗУТ,  Решение  КЗЗ-07 от 
20.03.2018 г. на МЗХ, Комисия за земеделски земи, ПУП-Парцеларен план за „Трасе на  
Електропровод, Водопровод, Канализация и Път“, преминаващo през ПИ000648 и ПИ042028 с 
НТП-общински полски пътища, за захранване на УПИ-042017-Жилищно строителство, местност 
„Гиевия сай“ в землището на гр. Раковски. 
(Решение ІІІ, взето с Протокол № 29 от 22.08.2018 г. на ЕСУТ  при общината). 
 
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ,  в   30-дневен  срок   от  обнародването  в   „Държавен 
вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет гр. Раковски до 
Административен съд, гр. Пловдив. 

 
 

 
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА Раковски е постъпило Искане с Вх. № 94Т-347-3 от 22.08.2018 г. 
от Татяна Дончева Дюлгерска, за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на  
Електропровод, Водопровод, Канализация и Път“, преминаващo през ПИ000648 и ПИ042028 с 
НТП-общински полски пътища, за захранване  на УПИ-042017-Жилищно строителство, местност 
„Гиевия сай“ в землището на гр. Раковски. 
Към искането са приложени  следните  документи:   Решение № 388, взето с Протокол № 24 от 
28.06.2017г. на Общински  съвет гр. Раковски; Решение КЗЗ-07 от 20.03.2018 г. на МЗХ, Комисия 
за земеделски земи; Становище по № 103000-9657 от 05.06.2018 г. на МВР, ОД “ОП“, 
сектор“ПП“; Разрешително, Изх. № 6537 от 01.09.2017 г. на „ВИК“ ЕООД; Информация за 
разработване на ПУП, Изх. № 7024224-1/ 15.09.2017 г. на „ЕР ЮГ“; Препис от  Решение ІІІ, взето с 
Протокол № 29 от 22.08.2018 г. на ЕСУТ при общината; Съобщение на Община Раковски, Изх. 
№ 94Т-347-3 от 23.08.2018г. и Акт за  постъпили  възражения от 10.09.2018 г. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20 
Против: 0        
Възд.се: 0                        
 
                                
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                   Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
  
 

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за   
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
                     п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 679 

 

Взето с Протокол № 42/20.09.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Одобряване на подготовката за проектобюджет за 2019 г. и актуализираната 
бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 - 2021 г. на Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публични финанси, 
чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на общинския бюджет на община Раковски и съобразно указанията на Министерство на 
финансите БЮ № 4/23.08.2018 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И:  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 83,  ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 11, ал. 2 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет във връзка с 
разпоредбите на РМС № 51 от 31 януари 2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г. и Писмо, 
Изх. № БЮ-4 от 23 август 2018г. на Министерство на финансите,  Общински съвет – Раковски: 

1. Одобрява подготовката за Проектобюджет за 2019 г., актуализираната бюджетна 
прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 
местни дейности на община Раковски, съгласно Приложение № 8 към Писмо, Изх. № БЮ-4 от 
23 август 2018 г. на Министерство на финансите; 

2. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2019-2021 г. на 
община Раковски, съгласно Приложение № 6г към Писмо, Изх. № БЮ-4 от 23 август 2018 г. на 
Министерство на финансите; 

3. Одобрява Прогноза на показатели на поети ангажименти и за задълженията за 
разходите, заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на 
задължения по нови договори за заеми за периода 2019-2021 г. на община Раковски, съгласно 
Приложение № 1а към Писмо, Изх. № БЮ-4 от 23 август 2018 г. на Министерство на финансите; 

4. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за 
периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година на 
„МБАЛ Раковски” ЕООД, гр. Раковски, съгласно Приложение №1 0а към Писмо, Изх. № БЮ-4 от 
23 август 2018 г. на Министерство на финансите. 

5. Одобрява Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 
2018-2021 г., съгласно Приложение № 8а към Писмо, Изх. № БЮ-4 от 23 август 2018 г. на 
Министерство на финансите; 

6. Одобрява Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата  за 
периода 2019-2021 г. по бюджета на общината, съгласно Приложение № 7в към Писмо, Изх. № 
БЮ-4 от 23 август 2018 г. на Министерство на финансите. 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                      
МОТИВИ: С Решение на Министерски съвет № 51 от 31 януари 2018 г. се определя бюджетната 
процедура за 2019 г. Съгласно т.1.11.1 от решението бюджетните прогнози и проектите на 
бюджети се разработват от бюджетните организации, включително общините по показатели от 
единната бюджетна класификация.  
 



 

 
 С Писмо, Изх. №  БЮ-4 от 23 август 2018 г. на Министерство на финансите са дадени 

указания до министерства, ведомства и общини за подготовката и представянето на 
бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2019-2021 г. 

 Бюджетната прогноза на община Раковски е разработена на база одобрените 
параметри в Закона за държавния бюджет на РБългария за 2018 г. за финансиране на 
местните дейности, действащата нормативна уредба и натуралните показатели за общината, 
приети с бюджета за 2018 г. Трансферите за местните дейности и целевата субсидия за 
капиталови разходи за периода 2019-2021 г. са разчетени в съответствие с одобрените 
държавни трансфери, съгласно чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2018 г. 
Прогнозите за собствените приходи са съставени след анализ на събираемостта им през 
предходните три години и в съответствие с приетите размери на местните данъци и такси в 
общинските наредби.  

 Дарения и помощи от страната не са планирани, тъй като се отразяват служебно през 
годината в момента на постъпването им и според волята на дарителя. Трансферните 
параграфи §61-00, §62-00, §63-00 и §64-00 не са планови, а само отчетни.  
 

Размерите на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 
свързани с експлоатацията на депата за отпадъци са съобразени с чл. 3 ал. 3 и чл. 20 ал. 1, т. 1 
от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне на 
обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци. 

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с:  
♦ Общите  изисквания и насоките  за разработване  на  бюджетните  прогнози  за 2019 - 

2021 г., съгласно раздели І, ІІ и ІІІ от Писмо БЮ № 4/23.08.2018 г. на МФ;  
♦ Приетата от общинския съвет Наредба за  условията и реда за съставяне  на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите  три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски; 

♦ Действащи законови и подзаконови нормативни актове;  
♦ Задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване приоритетите 

на местната общност.  
Разходите за периода 2019-2021 г. са ограничени до размера на собствените приходи и 

трансфери, като не  е  допуснато планиране  на разходи, срещу  които няма очаквани 
постъпления. Средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности на 
общината по години за периода 2019-2021 г. е изготвена  по функции и групи.  

В прогнозата  2019-2021  г. съгласно указанията на МФ не са планирани разходи за 
дофинансиране на делегираните от държавата дейности.  

Планирането на средствата за заплати е на база числеността на персонала в местните 
дейности, утвърдена с бюджет 2018 г. Прогнозите за осигурителните вноски са изчислени при 
запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО и ЗОВ.  

В разходите за издръжка са предвидени средства за текущи ремонти, основни ремонти 
на улици и тротоарни настилки в града и селата. Обезпечена е издръжката на детските 
заведения и пенсионерските клубове на територията на общината, дейностите по 
благоустрояване, чистота, осветление, поддръжка на детски и спортни площадки, гробищни 
паркове, домашен социален патронаж. 

Планираните капиталови разходи се финансират от постъпления от продажби на 
нефинансови активи и от целевата субсидия за капиталови разходи. Основно средствата са 
насочени за възстановяване на пътната настилка.  

През следващите три години община Раковски планира поемането на нов дълг 
/Приложение № 6г/. В Приложение № 6г са представени планираните разходи за лихви по 
поетия към момента от общината дълг. 

Съгласно Писмо, Изх. № БЮ-4 от 23 август 2018 г., кметът на общината е задължен да 
представи в Министерство на здравеопазването прогноза за периода 2019-2021 г. и за 
болниците с преобладаваща общинска собственост. За целта представяме на вашето 
внимание Приложение 10а, включващо информация за приходите и разходите и за активите и 
пасивите с отчетни данни за 2016 и 2017 г., разчет за 2018 г. и прогноза за периода 2019-2021 г. 
на „МБАЛ Раковски” ЕООД. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 17 
Против: 0          
Възд.се: 3                           



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
  
 

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 

1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова –възд. се  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
                     п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 680 
 

Взето с Протокол № 42/20.09.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Отпускане на еднократни помощи.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, чл. 8, т. 3 от Наредбата за 
подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски. 
 
По предложение на: Петър Григоров Терзийски - Председател на ПК „Здравеопазване и 
социални дейности”  
 

 
Р Е Ш И:  

 
 

1. Елена Алексиева Загорчева с ЕГН: 380322**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „В. Петлешков” № 1, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
2. Милко Йозов Койрушки с ЕГН: 690611**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, 

ул. „11-ти август” № 8, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
3. Петрана Илиева Павлова с ЕГН: 640524**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски,  ул. „Дунав” № 7, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
4. Луиджо Йозов Балджийски с ЕГН: 430219**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Стефан Стамболов” № 24, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
 

Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19 
Против: 1         
Възд.се: 0                     
                                                 
 
 
                                                   Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 

1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – против 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


